
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/9 
Датум: __. мај 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  

на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 12/2014 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. 
маја 2014. године у 14:43 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је могуће организовати обилазак објекта од стране потенцијалних понуђача и 
у ком термину? 
 

1. Одговор Комисије: 
Наручилац овим путем заказује обилазак објекта дана 20. маја 2014. године у 16:00 
часова. Потенцијални понуђач је дужан да претходно обавести наручиоца о имену 
и презимену свог представника (само једно лице) путем електронске поште на 
адресу: javnenabavke@mpravde.gov.rs. Представник је дужан да своје својство 
докаже предајом овлашћења/пуномоћја приликом уласка у објекат. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Техничкој спецификацији нису наведене потребе корисника са аспекта 
инсталација, које могу а не морају бити веома комплексне. Да ли можете детаљније 
да дефинишете ове потребе корисника? 
 

2. Одговор Комисије: 
Потребе корисника са аспекта инсталација ће бити детаљно дефинисане у фази 
израде идејног решења са елементима идејног пројекта (А.1).  
 



 
3. Питање заинтересованог лица: 

У табели 6.4 Списак референци у тексту стоји: ''јавни објекат пословне намене 
(назив, седиште и нето површина у m² бруто)''. Да ли треба навести и нето 
површину објекта или само бруто површину? 
 

3. Одговор Комисије: 
Понуђач уписује само површину објекта у m² бруто.  
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан 

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан 

Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


